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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 

2014 – 2019  

 

Výbor pre právne veci 

 

11.7.2017 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 

NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho 

parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a 

opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ 

 (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)) 

 

Na základe článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 

národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 

predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 

dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

Sejm Poľskej republiky poslal odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu smernice pripojené 

v prílohe. 

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
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v pôsobnosti Výboru pre právne veci. 
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PRÍLOHA 

UZNESENIE 

 

SEJMU POĽSKEJ REPUBLIKY 

 

z 22. júna 2017 

 

o nesúlade návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným 

a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 

2010/18/EÚ (COM(2017)0253), so zásadou subsidiarity 

 

 

Na základe článku 148cc svojho rokovacieho poriadku Sejm Poľskej republiky konštatuje, 

že návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným 

životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ, je v rozpore so 

zásadou subsidiarity podľa článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ). Návrhom sa 

porušuje zásada subsidiarity, pretože Komisia neposkytla dostatočné dôkazy o tom, že ciele 

Európskej únie, ktoré sa majú dosiahnuť ustanoveniami navrhovanej smernice, možno lepšie 

dosiahnuť na úrovni Únie. 

Prílohu uznesenia tvorí odôvodnené stanovisko, v ktorom sejm uvádza dôvody, prečo sa 

domnieva, že návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

 

 

 

 

MARŠALEK SEJMU 

 

Marek Kuchciński 
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Príloha uznesenia 

Sejmu Poľskej republiky 

z 22. júna 2017   

 

 

Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky z 22. Júna 2017, v ktorom uvádzajú 

dôvody nesúladu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi 

pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica 

Rady 2010/18/EÚ, so zásadou subsidiarity 

 

Sejm Poľskej republiky konštatuje, že návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady 

o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa 

zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ COM(2017)253, nie je zlučiteľný so zásadou subsidiarity 

podľa článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. 

Uvedená smernica má byť prínosom z hľadiska vytvorenia rovnováhy medzi 

pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov a zároveň sa ňou zrušuje smernica 

Rady 2010/18/EÚ. Cieľ navrhovanej smernice sa zdá byť rozumný a žiadúci, najmä 

vzhľadom na jeho vplyv na úlohu rodín pri výchove detí, ktorý by bolo možné účinnejšie 

dosiahnuť prostredníctvom podrobnej právnej úpravy dovolenky, pružnejšej organizácie práce 

alebo zvýšením podielu mužov, ktorí využívajú takéto dohody o pracovných podmienkach, 

čím by sa im zabezpečili rovnaké príležitosti vo vzťahu k ženám, pokiaľ ide o viac času 

stráveného starostlivosťou o deti a ich výchovou. 

Sejm však tvrdí, že regulácia na úrovni EÚ musí zohľadňovať legislatívne riešenia, 

ktoré sú už platné v členských štátoch. Právne predpisy EÚ by nemali zasahovať do 

vnútroštátnych právnych opatrení, ktorými sa zabezpečuje primeraná úroveň ochrany rodiny, 

pokiaľ ide o starostlivosť o deti a ich výchovu. 

Sejm zastáva názor, že napriek legitímnosti cieľa stanoveného zákonodarcom Únie, 

konkrétne posilnenia úlohy, ktorú zohráva rodina (rodičia) pri starostlivosti a výchove detí, 

návrh smernice je v rozpore so zásadou subsidiarity, pretože Komisia neposkytla dostatočné 

dôkazy o tom, že ciele Európskej únie, ktoré sa majú dosiahnuť ustanoveniami navrhovanej 

smernice, možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. V súlade s článkom 5 Protokolu (č. 2) o 

uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej 
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únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie by mal návrh legislatívneho aktu obsahovať 

dôvodovú správu, na základe ktorej je možné vyhodnotiť jeho súlad so zásadami subsidiarity 

a proporcionality. Dôvodová správa by mala obsahovať údaje umožňujúce posúdenie 

finančného dosahu návrhu a v prípade smernice jej dôsledky na právne predpisy členských 

štátov, a to vrátane regionálnych právnych predpisov, ak je to potrebné. Dôvody, ktoré vedú k 

záveru, že cieľ Únie sa dá lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, sa podložia kvalitatívnymi, a vždy 

keď je to možné, kvantitatívnymi ukazovateľmi. Návrhy legislatívnych aktov zohľadnia 

potrebu udržať akúkoľvek finančnú alebo administratívnu záťaž Únie, národných vlád, 

regionálnych alebo miestnych orgánov, hospodárskych subjektov a občanov na čo najnižšej 

úrovni, primeranej sledovanému cieľu. Odôvodnenie návrhu smernice poskytnuté Komisiou 

sa netýka poľských právnych predpisov, ktorými sa zabezpečuje vysoká úroveň ochrany 

rodiny, pokiaľ ide o starostlivosť o deti a ich výchovu. 

Na záver sa sejm domnieva, že návrh smernice EÚ o rovnováhe medzi pracovným a 

súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ 

(COM(2017)0253), je v rozpore so zásadou subsidiarity. 


